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Wstęp 

Jednym z kluczowych celów urbanistyki jest tworzenie przestrzeni pu-
blicznych. W miastach, gdzie place, ulice i przestrzenie otwarte tworzą silną 
sferę publiczną, urbaniści i planiści przestrzenni zawsze pracowali nad włącze-
niem otwartości przestrzeni publicznych jako centralnej cechy współczesnego 
rozwoju miast. Jakkolwiek, rezultaty urbanistyki pod względem tworzenia uda-
nych przestrzeni publicznych są zróżnicowane. Wiele przestrzeni publicznych 
jest prywatyzowanych ograniczając ich dostępność. Jednocześnie, nieprzemy-
ślane i słabo zaprojektowane przestrzenie wiążą się z konfliktami pomiędzy 
różnymi ich użytkownikami oraz utratą ich wartości nie tylko w sensie urbani-
stycznym, ale także w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Niewątpliwym wy-
zwaniem dla wyżej wspomnianych wartości jest urbanistyka modernizmu cha-
rakteryzująca się osiedlami wypełnionymi blokami z wielkiej płyty oraz ulica-
mi, na których samochody wyparły pieszych. 

Niniejszy artykuł porusza kwestie elementarnych, lecz jakże istotnych za-
gadnień z punktu widzenia miasta, takich jak sama urbanistyka czy struktura 
przestrzenna, a także dotyka dwóch aspektów przestrzeni publicznych – ich 
jakości oraz tożsamości. Autor przywołuje przykład Tychów – miasta moderni-
stycznego, którego śródmiejska część oparta została o założenie osiowe. Celem 
artykułu jest przedstawienie idei, jaką kierowali się generalni projektanci mia-
sta oraz obecnej sytuacji planistycznej przedmiotowego założenia. Autor opisu-
je stan zagospodarowania przestrzennego, sytuację własnościową oraz spo-
łeczno-ekonomiczną obszaru w oparciu o analizy dokumentów planistycznych, 
obecnej struktury przestrzennej miasta, narzędzi GIS oraz inwentaryzację tere-
nową. 

Artykuł skierowany jest do teoretyków i sympatyków szeroko rozumianej 
urbanistyki oraz przede wszystkim do praktyków – planistów, urzędników 
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i samorządowców zawodowo związanych z problemami przestrzeni publicz-
nych miast i osiedli modernistycznych. 

1.  Urbanistyka 

Urbanistyka jest nauką o tworzeniu miast, aby najlepiej spełniały swoje 
funkcje, w  tym estetyczne1. Określana również sztuką projektowania miast, 
gdyż początkowo urbanistyka dotyczyła przede wszystkim kwestii ich estetyki. 
Z czasem uległa zasadniczym zmianom, ale współcześnie w dużej mierze jest 
nauką techniczną. Nie zajmuje się studiami tego, czym jest miasto, ale czym 
może się stać lub powinno być2. Jej wymiar praktyczny służy organizowaniu 
przestrzeni na potrzeby człowieka, natomiast  celem wymiaru teoretycznego, 
jest nauka o metodach dokonywania owych przekształceń3. Do niedawna za-
kres terytorialny działania urbanistyki ograniczał się jedynie do miast, lecz 
obecnie dotyczy on również regionów i związkami zachodzącymi między mia-
stami4. 

Oprócz zagadnień planistycznych, urbaniści poświęcają coraz większą 
uwagę problemom fizjograficznym, demograficznym, gospodarczym, społecz-
nym oraz komunikacyjnym.   

Urbanistyka jest zatem również nauką społeczną5, gdyż jej głównym od-
biorcą jest człowiek. Praca urbanisty nad planem miasta jest bardzo wszech-
stronna – interdyscyplinarna, ponieważ musi uwzględniać aspekty ekonomicz-
ne i techniczne. Niemniej jednak, finalnym wynikiem tejże pracy jest rozmiesz-
czenie wszystkich elementów składowych miasta tak, aby w przestrzeni funk-
cjonowały w ładzie, niczym żywy organizm. 

2.  Struktura przestrzenna 

Poprzez pojęcie struktury przestrzennej rozumie się w geografii ekono-
micznej rozmieszczone w pewien uporządkowany sposób, układy jednostek 
gospodarczych lub społecznych wraz z ich wzajemnymi powiązaniami ekono-
miczno-przestrzennymi zachodzącymi w tych zbiorach6. Struktura przestrzen-
na przybiera często kształt pasmowo-węzłowy, gdzie węzły to większe skupi-
ska ludności i działalności, a pasma to wiązki dróg i linii infrastrukturalne7.     
                                                        
1 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 27. 
2 B. Malisz, Miasto jako przedmiot badań urbanistyki. Urbanistyka jako nauka o kształto-
waniu układów osadniczych, [W:] Górnośląskie studia socjologiczne, t. 15, B. Jałowiecki 
(red.), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1982, s. 16. 
3 Ibidem, s. 17. 
4 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki…, op. cit., s. 27. 
5 J. Goryński, Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa 1966, s. 79. 
6 K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 1996, s. 18. 
7 S. Leszczyński, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, Warszawa 
1977, s. 19. 
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W. Ostrowski określa strukturę przestrzenną miasta jako: „dyspozycję głów-
nych terenów budowlanych o różnym przeznaczeniu wraz z infrastrukturą 
techniczną i społeczną oraz rozmieszczenie większych kompleksów zielonych”8 
natomiast J. M. Chmielewski uważa, że „struktura miasta jest wielokrotnie zło-
żona. Można w niej wyróżnić substruktury: prawne, funkcjonalne, społeczne, 
fizjonomiczne, techniczne, kulturowe, przyrodnicze i zapewne wiele innych”9. 
Obie definicje rozbijają przestrzeń miasta na pewne elementy, które spełniają 
różne funkcje niezbędne do prawidłowego jego działania. W celu uogólnienia, 
można przyjąć, że na strukturę przestrzenną składają się trzy rodzaje elemen-
tów:10 

− elementy strefowe stanowią obszary mające określone cechy naturalne, 
warunkujące pełnione przez nie różne funkcje gospodarcze. Obejmują one 
przede wszystkim obszary leśne, rolne, tereny wydobycia surowców mine-
ralnych oraz turystyczno-wypoczynkowe. Do elementów strefowych moż-
na także zaliczyć obszary o cechach jednorodnych, które nie są wykorzy-
stywane gospodarczo. Należą do nich między innymi pustynie, bagna, ska-
liste zbocza pasm górskich czy tereny polarne. Te obszary są w pewnym 
sensie użyteczne, ze względu na wykorzystanie ich cech naturalnych, 
przykładowo w turystyce, retencji wodnej oraz w celach badawczych. 

− elementy liniowe to powiązania między różnymi elementami użytkowa-
nia stacjonarnego. Pełnią rolę komunikacji – przemieszczania ludzi, trans-
portu towarów, wymiany informacji i zaopatrywaniu w media. Elementy 
liniowe stanowią ciągi infrastruktury, istotnej dla funkcjonowania społe-
czeństwa i gospodarki. Poprzez tego typu wiązki, wytworzone zostają po-
dłużne strefy, kreujące korzystne warunki do rozwoju gospodarki, a zatem 
i osadnictwa. Takie ciągi i pasma (wiązki) mogą mieć różne znaczenie 
(rangi). 

− elementy punktowe określane jako ogniskujące, powstają i rozwijają się 
na skrzyżowaniach elementów liniowych. Takie położenie i łatwa dostęp-
ność z terenów otaczających, cechują się korzystnymi warunkami do roz-
woju funkcji produkcyjnych, a przede wszystkim do funkcji usługowych. 
Punkty ogniskujące mają strukturę hierarchiczną (miasta i osiedla), a ich 
pozycja determinowana jest w głównym stopniu od lokalizacji, wielkości 
oraz zasięgu oddziaływania powiązań z otoczeniem. 

Struktura składająca się z trzech rodzajów elementów, jest wbrew pozo-
rom bardzo urozmaicona i zróżnicowana. Wynika to głównie z intensywności 

                                                        
8 W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast Ludzie i środowisko, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 25. 
9 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki..., op. cit., s. 23. 
10 M. Borsa, Gospodarka i polityka przestrzenna, skrypt dla studentów Wyższej Szkoły 
Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie, cz. I Gospodarka przestrzenna, Warszawa 2004, 
s. 77. 
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zagospodarowania przestrzennego, a zatem z poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. Przy rosnącej gęstości zaludnienia oraz rozwoju społeczno-
gospodarczym, przestrzeń zagospodarowywana jest coraz intensywniej.11 Na-
wiązując do ogólnego określenia struktury przestrzennej  J. Słodczyk rozpatruje 
się ją jako: „opis istniejącego rozmieszczenia elementów społecznych i gospo-
darczych w przestrzeni miasta, a także opis zachodzących między nimi relacji 
i współzależności”.12 Przestrzenna struktura miasta kształtowana jest poprzez 
wzajemne oddziaływanie takich układów, przede wszystkim miejsc zamieszka-
nia i pracy. Oznacza to, że z badaniem rozmieszczenia takich układów i zacho-
dzących między nimi interakcji funkcjonalno- przestrzennych jest związana 
analiza struktury przestrzennej miasta.13 Niezwykle istotne w strukturze prze-
strzennej miasta są zatem przestrzenie publiczne łączące pozostałe jej elemen-
ty. 

3.  Jakość przestrzeni publicznych 

Istotnym kryterium oceny przestrzeni publicznych jest ich jakość. Jakość 
przestrzeni miejskich zależna jest od umiejętności kreowania obrazu miasta 
(ładu przestrzennego), czyli od tego, co nazywane jest kompozycją urbani-
styczną.14 

Według ekonomicznych teorii dóbr publicznych, jakość przestrzeni stano-
wi obiektywną kategorię ekonomiczną, wyznaczającą wartość rynkową danej 
lokalizacji.15 Przestrzeń publiczna o dobrej jakości stanowi swoistą promocję 
dla miasta i bierze udział w rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych. 
Profity z tego płyną do każdego użytkownika miasta, regionu lub kraju, z kolei 
w niektórych miastach korzyści odnotowują także korporacje ponadnarodo-
we.16 

T. Markowski zwraca uwagę, iż kraje rozwiniętych gospodarczo charakte-
rystyczna jest korelacja między jakością przestrzeni publicznej i bazą docho-
dową władz publicznych17. Przestrzeń publiczna o wysokim standardzie, pod-
nosi w swoim obrębie wartość terenów pobliskich (generowanie wysokiej ren-

                                                        
11 Ibidem, s. 78. 
12 J. Słodczyk, Przestrzeń i jej przeobrażenia, WUO, Opole 2001, s. 18. 
13 P. Korcelli, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, „Studia KPZK PAN” 1974, 
s. 78. 
14 S. Gzell, Nowe Planowanie - integracja kwestii projektowych, ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych w nowej filozofii planowania rozwoju miast, [W:] System Zarzą-
dzania Przestrzenią Miasta, P. Lorens (red.), Wydział Architektury Politechniki Gdań-
skiej, Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 252. 
15 T. Markowski, Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast, [W:] Rozwój regio-
nalny i przestrzeń publiczna, T. Markowski (red.), „Biuletyn Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 194, Warszawa 2001, s. 17. 
16 Ibidem, s. 17. 
17 Ibidem, s. 6. 
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ty budowlanej).18 Z powodu braku obowiązku partycypacji w znacznej ilości 
aktywności w zakresie życia publicznego, dążenie do uzyskania wysokiej jako-
ści przestrzeni publicznych stanowi warunek konieczny w celu istnienia w nich 
tychże aktywności.19 

Współcześnie na jakość przestrzeni publicznej wpływ mają nie tylko kate-
gorie mierzalne, lecz także wartości niematerialne, niełatwo do uchwycenia 
i oparte o indywidualizm, jednakże nie mogące być z tego powodu postrzegane 
jako mniej istotne. K. Lynch zauważa w swojej teorii miejsca, iż wśród miar 
służących opisowi jakości miejsca, znajdują się bezpieczeństwo, uzależnienie od 
orientacji w przestrzeni oraz identyfikacji przestrzennej.20 Z kolei W. Bonen-
berg wylicza niektóre z elementarnych warunków, które implikują wysoką 
jakość przestrzeni publicznych: dobre skomunikowanie, dobre utrzymanie, 
dobre zarządzanie i łatwość adaptacji do różnych wymagań funkcjonalnych 
i potrzeb różnorodnych grup użytkowników.21 Przestrzenie publiczne ulegają 
ciągłym zmianom, stąd dobry plan zarządzania stanowi jedną z najistotniej-
szych składowych ich kształtowania.22 

Dzisiejsze kryteria klasyfikacji jakości przestrzeni publicznych, można wy-
odrębnić, jako: poziom inspiracji miejscową tradycją, unikalność wizji projek-
towej, zrozumiałość i jakość kompozycji przestrzennej określonej przestrzeni 
publicznej, poziom rozwoju indywidualnej tożsamości danej przestrzeni, nowo-
czesność, funkcje architektury i rzeźby w kreowaniu danej przestrzeni publicz-
nej, oszczędność, dostępność, ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny, bez-
pieczeństwo, poziom organizacji mnogości aktywności, poziom administracji, 
poziom społecznego użytkowania przestrzeni. 

W całościowym określeniu jakości przestrzeni publicznych konieczne jest 
uwzględnienie takich czynników jak: funkcjonalność, kompozycja, estetyka, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe, behawioralne.23 Istotne jest rów-
nież zbadanie jakości danej przestrzeni po dłuższym okresie użytkowania. Oce-
na jakości współczesnych przestrzeni publicznych nie stanowi zatem łatwego 

                                                        
18 E. Cichy-Pazder, T. Markowski, Wprowadzenie, [W:] Nowa urbanistyka – nowa jakość 
życia, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, E. Cichy-Pazder, T. Markowski (red.), 
„Biblioteka Urbanisty”, nr 14, Urbanista, Warszawa 2009, s. 8. 
19 J. Gehl, Lively, Attractive, and Safe Cities - But How?, [W:] New Urbanism and Beyond, 
Designing Cities for the Future, T. Haas (red.), Rizzoli International Publication, New 
York 2008, s. 107. 
20 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki…, op. cit., s. 13. 
21 W. Bonenberg, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, metoda analizy spo-
łeczno-przestrzennej, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 49. 
22 Jak przetworzyć miejsce? Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Pro-
ject for Public Spaces. Inc. wydanie polskie - Fundacja Partnerstwo dla środowiska, 
Kraków 2001, s. 83. 
23 Z. K. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 120. 
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zadania, ale jest czymś niezbędnym w procesie określania zasad i kierunków 
rozwoju miasta. 

4.  Tożsamość przestrzeni publicznych 

Do kluczowych zagadnień współcześnie wiązanych z jakością przestrzeni 
publicznych należy problem ich tożsamości. Tożsamość współczesnych prze-
strzeni miast jest cechą coraz trudniejszą do określenia. Procesy, które dopro-
wadzają do zanikania tożsamości i upodobnianie się miejsc do siebie pogłębiają 
jednocześnie wzrost świadomości oraz próby utrwalania i kształtowania toż-
samości. Rozwój miast determinuje fakt, że z biegiem czasu ponad połowa 
ludzkości zamieszkiwać będzie tereny zurbanizowane. To z kolei implikuje, 
iż głównie w przestrzeni miejskiej poszukiwać będzie się miejsc, z którymi lu-
dzie będą się identyfikować, i które traktować będą, jako charakterystyczne dla 
swojego miasta, dzielnicy lub najbliższych terenów. Składowe ten tożsamości 
będą podkreślać istotność miejsca, w którym żyje dana jednostka – odróżniając 
je od innych. 

Współcześnie „tożsamość miasta" definiuje się, jako fizyczny obraz histo-
rycznej spuścizny oraz tradycji danego obszaru, a także osób go zamieszkują-
cych lub społeczności miejskiej, które łącznie, jako całość, odróżniają dane 
miejsce od innych.24 Możliwe jest znalezienie licznych składowych oddziałują-
cych na kształt tożsamości miast. Do najistotniejszych zalicza się wartości dzie-
dzictwa kulturowego i wartości dziedzictwa naturalnego, a także aktywności 
kulturalne i turystyczne.25 Przestrzenie publiczne stanowią zatem jeden z naj-
ważniejszych elementów składających się na tożsamość miasta. 

Skala miast, przede wszystkim dużych, skutkuje różnicami w procesie 
identyfikacji mieszkańców współcześnie i w przeszłości, kiedy to identyfiko-
wano się z miastem, jako całością, bowiem jego skala nie była zbyt wielka. 
W chwili obecnej identyfikacja ta odbywa się zwykle względem centrum 
i śródmieścia miasta oraz obszarów poznanych przez jednostkę – najbliższe 
otoczenie, osiedle lub dzielnica, w której zamieszkuje, pracuje, edukuje się 
i wypoczywa.26 W wielkich miastach, z powodu bezustannego rozwoju obsza-
rów zurbanizowanych i zaniku fizycznych granic miasta, identyfikacja z mia-
stem, jako całością, staje się niemożliwa. 

Słowa tożsamość użyć można względem miejsc (średnich i małych) i dziel-
nic, lecz w przypadku metropolii, która z założenia cechuje się wielokulturowo-

                                                        
24 P. Lorens, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2006, s. 31. 
25 Z. K. Zuziak, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu, 
[W:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, M. Kochanowski (red.), Wydaw-
nictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 119. 
26 A. Gawlikowski, Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 1991, s. 235. 
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ścią, stosowania tego pojęcia należy odnieść do innych wymiarów inaczej spre-
cyzowanych podmiotów.27 W przypadku policentrycznej struktury obszarów 
metropolitalnych, o ich tożsamości decyduje przede wszystkim tożsamość po-
szczególnych centrów w tej strukturze. 28 

Identyfikacja miast wiąże się obecnie nie tylko ze ściśle wytyczonym tery-
torium, lecz często mają na nią wpływ regiony odleglejsze, mijane, peryferyjne 
i przejściowe. Poczucie tożsamości wznosi się na potencjale tych terenów.29 

Określanie tożsamości to interpretowanie zastanego dziedzictwa oraz 
wartości wprowadzonych współcześnie.30 Interpretacje tego typu są niełatwe 
i skomplikowane. E. T. Hall uważa, że: „najpoważniejszym zastrzeżeniem wobec 
licznych prób interpretowania przeszłości człowieka jest to, że projektują one 
na wizualny świat przeszłości strukturę współczesnego świata wizualnego”.31 
Tożsamość każdej przestrzeni publicznej uwarunkowana jest również powią-
zaniami ze strukturą miasta.32 Unikalna kompozycja przestrzenna wpływa na 
wykreowanie tożsamości przestrzeni publicznej.33 

5.  Zielona Oś 

Tychy są miastem modernistycznym, położonym w środkowej części wo-
jewództwa śląskiego. Powierzchnia miasta to 8181 ha i jest zamieszkiwane 
przez 129112 mieszkańców.34 Pod względem gospodarczym miasto jest waż-
nym w kraju ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego, natomiast 
w skali regionalnej – przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, metalo-
wego, papierniczego oraz poligraficznego. 

 
  

                                                        
27 Z. K. Zuziak, O tożsamości..., op. cit., s. 61-62. 
28 Ibidem, s. 61-62. 
29 L. Nyka, W kierunku zmiennej metafory miasta – miejsca, zdarzenia, krajobrazy, [W:] 
K. Wejchert, Teoria Kompozycji Urbanistycznej, S. Gzell (red. nauk), „Urbanistyka, Mię-
dzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, Rok VII, Akapit DTP, Warszawa 2003, s. 57. 
30 Ibidem, s. 60. 
31 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S. A., Warsza-
wa 2005, s. 107. 
32 M. de Sola-Morales, The Impossible Project of Public Space, [W:] In favour of Public 
Space, Ten Years of the European Prize for Urban Public Space, Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona and ACTAR, Barcelona 2010, s. 31. 
33 K. Pluta, Przestrzenie publiczne w miastach europejskich o ustalonej tożsamości, [W:] 
Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, S. Gzell (red. 
nauk), „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, nr 10/2005, Urbanista, Aka-
pit DTP, Warszawa 2005, s. 71. 
34 Miasto Tychy, Urząd Statystyczny w Katowicach, [W:] http://katowice.stat.gov.pl/. 
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Rysunek 1. Zielona Oś – widok satelitarny. 

 
Źródło: https://www.google.pl/maps/ 

Generalni projektanci miasta – H. Adamczewska-Wejchert i K. Wejchert 
opisując jego powstawanie, zaznaczyli, że struktura miasta oparta została 
o dwa elementy krystalizujące, jakimi są dwie osie: zielona i kolejowa. Stały się 
one tworzącymi dla czworoboku głównych ulic, obejmujących centrum miasta 
o powierzchni 1 km2. Powyższe założenia są widoczne w sylwecie dzisiejszego 
miasta, co sprawia, że struktura przestrzenna miasta jest czytelna (zob. rysunek 
1 i 2). 
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Rysunek 2. Schemat elementów krystalizujących plan miasta. 

 
Źródło: H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Mono-
grafia planowania, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. IV, s. 3. 

Konkurs na centralny ośrodek usługowo-handlowy z roku 1970 potwier-
dził, że „lokalizacja centrum w samym środku miasta przy linii średnicowej jest 
właściwa, oraz, że można ośrodek realizować etapowo”.35 Realizacja tej idei 
jednak nie przebiegała tak, jak zakładano. Pojawiła się nowa koncepcja, której 
zasadą było wykreowanie najważniejszej przestrzeni publicznej miasta na osi 
zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca centralnego. Z dworca miało wy-
chodzić się z tunelu na okragły plac otoczony wysoką zabudową mieszkaniową. 
Partery budynków wypełnione miały być sklepami. Plac mógł zostać rozwiąza-
ny jako dwupoziomowy, ponieważ istniała możliwość bezkolizyjnego przejścia 
pieszego północ-południe. Poziom dolny, otoczony lokalami usługowymi miał 
być połączony z poziomem wyższym za pomocą schodów ruchomych. Z górne-
go poziomu otwierać się miało wyjście na oś zieloną prowadzącą do Parku Po-
łudniowego i Lasów Paprocańskich bulwarem z kładkami dla pieszych ponad 
ulicami komunikacyjnymi Nałkowskiej i Piłsudskiego. Ten zespół przestrzeni 
publicznej miał się stać najważniejszym i najbardziej charakterystycznym 
w Tychach. Miał się on stać: „Centrum miasta w odbiorze całego społeczeństwa, 
a także i przybyszy z innych sąsiednich miasteczek”36. Ówczesne założenia 
do dzisiaj nie zostały zrealizowane w całości. Centrum dzisiejszego miasta 
w głównej mierze stanowią nieużytki. Poniższy rysunek przedstawia wyżej 
opisaną niezrealizowaną koncepcję. 

                                                        
35 H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Monografia planowa-
nia, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. IV, s. 60. 
36 Ibidem, s. 60. 
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Rysunek 3. Schemat koncepcji centrum Tychów. 

 
Źródło: H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Mono-
grafia planowania, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. V, s. 60. 

Rolą zieleni w Tychach jest funkcjonowanie jako systemu łączącego atrak-
cyjne naturalne obszary zewnętrzne (lasy, łąki) z zielenią projektowaną we-
wnątrz śródmieścia. Zieleń spełnia niebagatlene zadanie w kształtowaniu prze-
strzeni dzisiejszego miasta i jest – obok architektury – najważniejszym elemen-
tem jego krajobrazu. Od początku procesów planowania i projektowania nowe-
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go miasta, Oś Zielona stanowiła jeden z najistotniejszych elementów jego struk-
tury. Miała spełniać różnorodne funkcje urbanistyczne i społeczno-
ekonomiczne. 

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Tychy można uznać za dokument świeży i naj-
bardziej aktualny.37 Zgodnie z zapisami dokumentu, Oś Zieloną zalicza się do 
obszarów o szczególnej randze w kompozycji urbanistycznej miasta, jako istot-
ny element miasta dla jego tożsamości. Studium określa główne cele sporzą-
dzenia planu miejscowego na obszarze Osi, tj.: „określenie zasad kształtowania 
tzw. Osi Zielonej – centralnej osi kompozycyjnej współczesnego układu urbani-
stycznego Tychów, z uwzględnieniem zachowania walorów zrealizowanych 
fragmentów założenia oraz zasad zagospodarowania fragmentów wymagają-
cych ukształtowania, w tym określenia przebiegu planowanego przedłużenia ul. 
Darwina do al. Piłsudskiego”.38 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
w Tychach wskazują na niski poziom planowania przestrzennego w mieście, 
a na obszarze Osi Zielonej obowiązują jedynie cztery takie dokumenty, miano-
wicie: 

1. Uchwała Nr XXXVI/745/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru obejmującego Park Północny w Tychach. 

2. Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskie-
go, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej. 

3. Uchwała Nr XLV/919/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza 
Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I. 

4. Uchwała Nr 0150/LI/957/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego. 

  

                                                        
37 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy, 
Dokument uchwalony przez Radę Miasta Tychy dnia 30 sierpnia 2013 r., s. 160. 
38 Ibidem, s. 160. 
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Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie ww. planów w relacji z Osią Zie-
loną. 

Rysunek 4. Obowiązujące plany miejscowe w Tychach. 

 
Źródło: System Informacji o Terenie Miasta Tychy 
http://www.umtychy.pl/sit/. 

Zapisy pierwszego planu dotyczą jedynie obszaru samego Parku Północ-
nego, bez powiązań z otoczeniem, ani wzmianki na temat Osi Zielonej. Można 
domniemywać, że plan stanowi swoistą ochronę tychże terenów przed ekspan-
sją sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Plan jest zgodny z zapisami studium. 

Zapisy drugiego planu dotyczą obszaru ścisłego centrum miasta, tj. pasma 
wzdłuż wykopu kolejowego, ograniczonego ul. Dąbrowskiego od północy 
i al. Jana Pawła II od południa. Oś Zielona dzieli ten obszar dokładnie w połowie 
terenami urządzonych usług publicznych (C.ZU.1). Obszar Osi sąsiaduje z tere-
nami usług łączności (UŁ) oraz usług centrotwórczych komercyjnych i publicz-
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nych (C.U). Zgodnie z § 9. tego planu przeznaczeniem obszaru Osi są „funkcje 
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wzbogacające funkcje mieszkalne, 
ogólnomiejskie i funkcje kontaktów społecznych realizowane w oparciu 
o urządzone przestrzenie publiczne oraz tereny zieleni ogólnodostępnej”.39 
Ponadto, w obrębie Osi Zielonej dopuszcza się:40 
− lokalizację obiektu kubaturowego o charakterze dominanty przestrzennej 

wzbogacającej sylwetę miasta w skali ogólnomiejskiej; 
− lokalizację parkingu podziemnego; 
− funkcję komunikacyjną kolejową i autobusową relacji regionalnej i mię-

dzynarodowej wraz z funkcjami towarzyszącymi. 

Rozdział VII ww. planu określa lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy oraz urządzenia terenu. § 11.1. bezpośrednio dotyczy Osi 
Zielonej i brzmi: „Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie winny 
kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną o cechach miejskich 
uwzględniając ekspozycję w sylwecie miasta oraz w perspektywie z ciągów 
komunikacyjnych, a w szczególności zaakceptować wysokościowo przebieg 
tzw. "osi zielonej miasta".41 Według zapisów planu, przewiduje się przekrycie 
wykopu kolejowego. Rysunek planu nie jest w pełni zgodny z rysunkiem stu-
dium, co najprawdopodobniej wskazuje na potrzebę jego aktualizacji.  

Zapisy trzeciego planu są całkowicie podporządkowane zlokalizowanym 
na jego obszarze usługom kultu religijnego wraz zapleczem administracyno-
socjalnym i mieszkalnym dla potrzeb parafii. Został on powiem sporządzony 
długo po zagospodarowaniu terenu przez wspomniany podmiot. Plan wskazuje 
na lokalizację w tym miejscu Parku Południowego wraz z nakazem zachowania 
głównej osi kompozycyjnej – ciągu pieszego, który biegnie w kierunku kościoła 
tj. innym kierunku niż (z założenia) istotniejsza oś miasta – Oś Zielona.  

Zapisy planu wymienionego jako ostatniego dotyczą obszaru położonego 
po południowej stronie ul. Sikorskiego i będącego wspomnianym już wcześniej 
łącznikiem Osi Zielonej z Lasami Paprocańskimi. Zgodnie z rysunkiem planu 
obszar ten stanowią tereny zieleni (4Z), dla których ustala się zieleń urządzoną, 
jako przeznaczenie podstawowe, oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, jako przeznaczenie do-

                                                        
39 Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego 
i Armii Krajowej, Rodział V, § 9.1. 
40 Ibidem, § 9.3. 
41 Ibidem, § 11.1. 
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puszczalne.42 § 12. ww. planu określa następujące zasady zagospodarowania 
terenu oraz kształtowania i ochrony ładu przestrzennego:43 

1. nakaz wykształcenia ciągu pieszego na kierunku północ-południe stano-
wiącego kontynuację powiązań pieszych między "Parkiem Południowym" 
a kompleksem leśnym, jako ukształtowanej przestrzeni publicznej: 
− ze szczególnym uwzględnieniem i zaaranżowaniem strefy przecięcia się 

tego ciągu z istniejącym ciągiem relacji wschód-zachód, 
− z zastosowaniem: elementów małej architektury o wysokich walorach 

plastycznych i jednorodnej stylistyce, nawierzchni zróżnicowanej fak-
turowo i kolorystycznie, zróżnicowanej zieleni komponowanej; 

2. zakaz lokalizacji: 
− obiektów tymczasowych, 
− reklam wolnostojących typu "bilboard". 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że planiści starają się – 
przynajmniej fragmentarycznie – podtrzymać założenie osi. 

W każdym procesie przestrzennym, jednym z głównych aspektów wpły-
wających na jego powodzenie są uwarunkowania prawne przedmiotowego 
obszaru. W przypadku terenów charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą 
własności, każdy właściciel jest w stanie zachwiać ciągłość takich procesów, 
a nawet skutecznie je blokować. Aspekt prawny analizowanego obszaru znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w stanie zagospodarowania założenia przestrzeni 
Zielonej Osi w Tychach. Jest to niewątpliwie bardzo istotny czynnik dla wykre-
owania wartościowej przestrzeni publicznej opartej na ciągłości założenia. 

Aspekt społeczno-ekonomiczny danego obszaru odzwierciedlony jest 
w spełnianych przez niego funkcjach (zob. rysunek 5). 

 
  

                                                        
42 Uchwała Nr 0150/LI/957/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego, Rozdział 2, § 11., 
43 Ibidem, Rozdział 2, § 12., 
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Rysunek 5. Struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia Zielonej Osi. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.umtychy.pl/sit/. 
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Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego Zielonej Osi ukazuje brak 
spójności, bezład przestrzenny, a nawet pogwałcenie założenia poprzez nieod-
powiedzialną politykę przestrzenną miasta. Zdaniem pana A. Czyżewskiego – 
achitekta będącego współautorem Tychów, południowa część Osi Zielonej zo-
stała zepsuta przez nieprzemyślane wzniesienie kościoła i jego własną oś oraz 
prywatny ogrodzony plac zabaw, stanowiący samowolę budowlaną na podsta-
wie analizy planistycznej. 

Całość obszaru jest obsługiwana przez autobusy i trolejbusy, a w centrum 
także przez kolej. Podróżując pieszo wzdłuż Osi Zielonej, użytkownik miasta ma 
dostęp do wielu usług miejskich w odległości do 500 m. Odległość taka poko-
nywana jest przez pieszego w niecałe 10 minut i można ją uznać za akcepto-
walną. Jakkolwiek, akceptowalna odległość zależy w dużej mierze od jakości 
trasy. Jeżeli chodnik jest dobrej jakości, a trasa interesująca, akceptowalna jest 
dłuższa odległość do przejścia. Odwrotnie, chęć spaceru spada drastycznie, gdy 
trasa jest nieciekawa i męcząca. Wtedy nawet 200 metrowa droga będzie wy-
dawała się być długa, nawet jeśli trwa mniej niż pięć minut.44 Z tego właśnie 
względu istotna jest jakość przedmiotowej przestrzeni publicznej. 

Zakończenie 

Miasta od zawsze były traktowane jako centra komunikacji ludzkiej, miej-
sca możliwości i szans. W dobie ogromnej konsumpcji, obszary zurbanizowane 
coraz częściej są rozpatrywane jedynie w ujęciu ekonomicznym, a funkcje spo-
łeczne miast zastępowane są skomercjalizowanymi substytutami. Przestrzeń 
publiczna, zaprojektowana docelowo jako ulica, plac lub skwer, powinna 
wspierać swobodne, niekontrolowane interakcje międzyludzkie oraz tworzyć 
więzi między miejscem a użytkownikiem. Przestrzeń, która nie spełnia tych 
zadań, pozbawiona jest tożsamości – wartości wpływającej na główne sfery 
funkcjonowania miasta. O jakości przestrzeni publicznych nie decyduje 
w głównej mierze ich wygląd, lecz ich funkcjonalność – to czy i jak ludzie chcą 
z niej korzystać. Rola urbanisty nie kończy się zatem na aspekcie estetycznym 
projektowania przestrzeni, lecz polega na znalezieniu sposobów wykreowania 
w niej wielowymiarowych wartości: społeczno-kulturowych i ekonomicznych. 
Z wieloaspektowością wartości przestrzeni publicznych bezpośrednio związa-
ny jest szeroko rozumiany ład przestrzenny, który powinien stanowić general-
ną zasadę polityki przestrzennej dzisiejszych miast. 

Projektanci miasta Tychy oparli jego strukturę o dwa systemy: komunika-
cji i terenów zielonych. Oba te elementy struktury miejskiej funkcjonują 
w oparciu o przestrzenie publiczne. Współcześnie, kiedy ruch pieszy jest wy-
pierany przez samochodowy, połączenie sprawnie funkcjonującej komunikacji 
z przyjaznymi pieszym przestrzeniami publicznymi można nazwać wyzwaniem 

                                                        
44 J. Gehl, Good Cities for Walking, [W:] http://sf.streetsblog.org/2011/06/14/danish-
architect-jan-gehl-on-good-cities-for-walking/. 
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dzisiejszej urbanistyki. Zielona Oś, z założenia miała być główną przestrzenią 
publiczną miasta, stanowiącą filar komunikacji i życia miejskiego.  

Czytelną strukturę dzisiejszego miasta Tychy zawdzięczać można elemen-
tom kształtującym jego plan: układowi komunikacyjnemu i układowi terenów 
zielonych. Pomimo fragmentarycznej realizacji ścisłego centrum miasta, jego 
lokalizacja jest trwale zaznaczona w strukturze miejskiej elementami krystali-
zującymi, jakimi są oś kolejowa i Oś Zielona. Analiza sytuacji planistycznej wy-
kazała, że założenie Osi Zielonej jest istotne i podtrzymywane w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego miasta, a także – choć fragmentarycznie – 
w pewien sposób kształtowana za pomocą zapisów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Inwentaryzacja wizualna przestrzeni ukazała jej 
rzeczywisty, zróżnicowany stan zagospodarowania. Różnorodność ta mogłaby 
być rozpatrywana pozytywnie, gdyby była uwarunkowana naturalnie - położe-
niem danych fragmentów Osi względem miasta, lecz spowodowana jest nie-
równomiernym poziomem zainwestowania i zadbania. Czynnikiem negatywnie 
wpływającym na jakość omawianej przestrzeni jest niewątpliwie również nieu-
regulowany stan prawny, związany z sytuacją własnościową nieruchomości. 
Taki stan blokuje wykreowanie wartościowej przestrzeni publicznej opartej na 
ciągłości założenia. 

Analiza społeczno-ekonomiczna obszaru, której zadaniem była identyfika-
cja spełnianych przez niego funkcji w odległości ok. 500 m od Osi wykazała, że 
pomimo sprawnej obsługi komunikacją publiczną, użytkownik miasta, podró-
żując pieszo wzdłuż Osi, ma dostęp do szerokiego asortymentu usług miejskich 
w odległości kilkuminutowego spaceru. Jakkolwiek, akceptowalna przez pie-
szego odległość w dużej mierze zależy od jakości pokonywanej przestrzeni. 
W związku z powyższym uzasadniona jest potrzeba zagospodarowania Zielonej 
Osi w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego, 
co pozwoliłoby wykorzystać planowany potencjał założenia. 
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Podsumowanie 

Niewątpliwym wyzwaniem dla wartości przestrzeni publicznych jest urbani-
styka modernizmu charakteryzująca się osiedlami wypełnionymi blokami 
z wielkiej płyty oraz ulicami, na których samochody wyparły pieszych. Niniej-
szy artykuł porusza kwestie elementarnych, lecz jakże istotnych zagadnień 
z punktu widzenia miasta, takich jak sama urbanistyka czy struktura prze-
strzenna, a także dotyka dwóch aspektów przestrzeni publicznych – ich jakości 
oraz tożsamości. Autor przywołuje przykład Tychów – miasta modernistyczne-
go, którego śródmiejska część oparta została o założenie osiowe. Celem artyku-
łu jest przedstawienie idei, jaką kierowali się generalni projektanci miasta oraz 
obecnej sytuacji planistycznej przedmiotowego założenia. Autor opisuje stan 
zagospodarowania przestrzennego, sytuację własnościową oraz społeczno-
ekonomiczną obszaru w oparciu o analizy dokumentów planistycznych, obec-
nej struktury przestrzennej miasta, narzędzia GIS oraz inwentaryzację tereno-
wą. 

Summary 

A real challenge for the values of public spaces is modernistic urban planning 
characterized by districts filled with blocks of flats and streets on which cars 
oust pedestrians. The article addresses elementary but so important issues 
such as urban planning, spatial structure and also aspects of public spaces – 
their quality and identity. The author brings up the example of Tychy, a mod-
ernistic city which downtown was based on axial plan. The aim of the article is 
to present the ideas that guided the general designers of the city and the cur-
rent spatial planning situation of the concept. The author describes the state of 
development, ownership and socio-economic situations of the area based on 
the analysis of the planning documents, the current spatial structure of the city, 
GIS tools and visual inventory. 
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